
 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ      นางสาวกนกวรรณ      นามสกุล               พิทาคํา                               . 

ช่ือเลน...........แอน............................................... 

ตําแหนง ......นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัตกิาร........................... 

กลุม .........กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ  จังหวัดเชียงใหม............................ 

เบอรโทรศัพทมือถือ............0931308700................................ 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน........053112479 ตอ 23-24 ........................ 

E-mail หนวยงาน : .........Changmai@doae.go.th.................. 

E-mail สวนตัว : ....mangtang0310@hotmail.com......... 

Line ID : .............0931308700.................. 

 

 

      ช่ือ   นางภนิดา  ชัยปญญา 

               ตําแหนง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 0898535277 

      วันที่ ...31  กรกฎาคม  2562......      

 

1



ภาพถาย 
ผูประสานงาน 

 

 
แบบแจงรายช่ือผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) ระดับจังหวัด 

หนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
---------------------------------------------------- 

 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 
 
ช่ือ นายธนญชัย นามสกุล สมจิตต 
ช่ือเลน ชัย 
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
เบอรโทรศัพทมือถือ 086-1972239 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 053-152685 
E-mail หนวยงาน : chiangrai03@doae.go.th 
E-mail สวนตัว : chai.somjitt@gmail.com 
LINE ID : TANONCHAI 
 
 
        
 
 ช่ือ นายรณชัย ไชยยะ  
 ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
 เบอรโทรศัพทมือถือ 081-7852733                              
 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
  ใหผูบังคับบัญชาลงนาม (เกษตรจังหวัด /ผอ.สสก. /หน.กลุม)   
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัด...นาน... 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ...นางสาวตรีนุช..... นามสกุล.........เขียวดี.......... 

ช่ือเลน................ออย............................................ 

ตําแหนง .....นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ........ 

กลุม ......ยทุธศาสตรและสารสนเทศ...................... 

เบอรโทรศัพทมือถือ.........084-8096952......... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน......054-710246...ตอ.15....... 

E-mail หนวยงาน : .....Nan@doae.go.th................... 

E-mail สวนตัว : ....Threenuch.tw@gmail.com.......... 

Line ID : .........48303409...................... 

 

      ช่ือ ....นายชัชรินทร..นาพรหม...... 

               ตําแหนง ..หวัหนากลุมยทุธศาสตรและสารสนเทศ. 

                                                เบอรโทรศัพทมือถือ ......081-9610680..... 

วันที่ ........กุมภาพันธ..2562...............     
 

3



 
 
 

 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร 

-------------------------------------------------------- 
 

รายละเอียดผูประสานงาน 
 

 

 
 
ช่ือ นางศุภาพร  นามสกุล  ตอสกุล 

ช่ือเลน ยุย 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสนเทศ 

เบอรโทรศัพทสวนตัว  081-1341549 

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 054-511214 

E-mail หนวยงาน : Ag_Phrae@hotmail.com 

E-mail สวนตัว : supaporn68@hotmail.com 

LINE ID : nu-vanda 

 
      ช่ือ นายภูวสิษฏ จันทรทอง 

  ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

  เบอรโทรศัพทมือถือ 082-6419524 

  วันท่ี 10 ตุลาคม 2562 

   ใหผูบังคับบัญชาลงนาม (หน.กลุม)   
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาวกัลยาณี นามสกุล  สมงาม   
ช่ือเลน ตาย 
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
เบอรโทรศัพทมือถือ 084-3868272 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 054-887050 
E-mail หนวยงาน : Phayao@doae.go.th 
E-mail สวนตัว : rabbitg@hotmail.com 
LINE ID : grabbit57 
 
 
        
 
 
 ช่ือ นายสวัสดิ์ กะรัตน  
 ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
 เบอรโทรศัพทมือถือ 089-2657492                         
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ    นางสาวรุงลาวัลย    นามสกุล  รัญจวรรณะ 
ช่ือเลน    จุบ 
ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุม   ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
เบอรโทรศัพทมือถือ 085-7052480 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน  0-5361-4315 
E-mail หนวยงาน :  maehongson@doae.go.th 
E-mail สวนตัว :  r_ranjawanna@hotmail.com 
LINE ID :    jubkawa 
 

 

 

 
 ช่ือ นายครรชิต เสมาทอง 
 ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
 เบอรโทรศัพทมือถือ 08-3950-1656                             
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลาํปาง 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ    นางสาวรุจิรา    นามสกุล  หลาวงศา 
ช่ือเลน    เจมส 
ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
กลุม   ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
เบอรโทรศัพทมือถือ 08-7192-8883 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน  0-5482-9722 
E-mail หนวยงาน :  lampang@doae.go.th/lampang_agri@hotmail.com 
E-mail สวนตัว :  rujira8883@gmail.com 
LINE ID :    jameruji 
 

 

 
  ช่ือ นางเยาวเรศ ทิฐธรรม 
 ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
 เบอรโทรศัพทมือถือ 06-1268-5149                             
 วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 
  ใหผูบังคับบัญชาลงนาม (เกษตรจังหวัด /ผอ.สสก. /หน.กลุม)   
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ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน  

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูป้ระสานงาน 

ชื่อ...นายมานติย์  ... นามสกุล.....ธรรมไชย......... 

ชื่อเล่น    อ้ายนติย์.............................................. 

ต าแหน่ง ...นักวิชาการสง่เสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่ม ..........กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ........................ 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ.....081-7849424...................................................... 

เบอร์โทรศพัท์ทีท่ างาน.....053-512468.................................................. 

E-mail หน่วยงาน : ........lamphun@doae.go.th................................ 

E-mail ส่วนตัว : .........m-anit07@hogmail.com................................. 

Line ID : ...........0817849424.............................................................. 

ชื่อ ..............นายมานติย์   ธรรมไชย............ 

           ต าแหน่ง .......นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                                                     เบอร์โทรศพัท์มือถือ  081-7849424 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาํแพงเพชร 

------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

ช่ือ - นามสกุล นายกิตติกานต  ศรีธิทอง 

ช่ือเลน อาโป 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุม กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  

เบอรโทรศัพทมือถือ 096 951 6045 

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 0 5571 1060 

E-mail หนวยงาน  : kamphaengphet@doae.go.th 

E-mail สวนตัว  :  arpo72kpp@gmail.com 

Line ID  :  0969516045 

 

 

ช่ือ     นายสมยศ  มโนวงศ 

ตําแหนง     เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 

เบอรโทรศัพทมือถือ     098 928 4995 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ  นายธนบดินทร   นามสกุล  วงษเมืองแกน 

ช่ือเลน เบลล 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 081-9600153 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 055 514291  

E-mail หนวยงาน : tak01.doae@gmail.com / tak@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : thana.bell153@gmail.com 

Line ID : thanawong 

 

 

      ช่ือ นายรพีทัศน  อุนจิตตพันธ 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดตาก 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 087-4444908 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัด.....นครสวรรค............ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ....นางสาวฐิรัติภรณ ....... นามสกุล......คุมสมบตัิ................ 

ช่ือเลน......................นอง......................................................... 

ตําแหนง .......นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัตกิาร............ 

กลุม ..............ยุทธศาสตรและสารสนเทศ................................ 

เบอรโทรศัพทมือถือ............087 - 2052528........................... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน........056 - 222789............................. 

E-mail หนวยงาน : .....nakhonsawan@doae.go.th.......... 

E-mail สวนตัว : ..........num_naughty@hotmail.com..... 

Line ID : ..........thirat_sweety............................................ 

ผูบังคับบัญชา 

ช่ือ .......นายบุญมี  แทนงาม................... 

ตําแหนง ....เกษตรจังหวดันครสวรรค...... 

        เบอรโทรศัพทมือถือ ....081 – 380 -5827...... 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ นางสาวอารีนาถ    นามสกุล  กุณท ี

ช่ือเลน นาถ 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

เบอรโทรศัพทมือถือ 086-5429755 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 056-613423 

E-mail หนวยงาน : phichit.doae@gmail.com 

E-mail สวนตัว : arreenat9889@gmail.com/arreenat_9889@hotmail.com 

Line ID : dontcare2011 

ช่ือ ....นายวีระชัย  เข็มวงษ................. 

ตําแหนง .....เกษตรจังหวัดพิจิตร.............. 

        เบอรโทรศัพทมือถือ ....081-8301069......... 

12



 
แบบแจงรายช่ือผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
-------------------------------------------------------- 

 

รายละเอียดผูประสานงาน 
 

 
 
ช่ือ   นางสาวโศรยา   นามสกุล  เส็งชื่น   

ช่ือเลน   ปลา       

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

กลุม  ยุทธศาสตรและสารสนเทศ   

เบอรโทรศัพทมือถือ ๐๘๑-๓๐๒-๖๖๑๐   

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน ๐๕๕-๓๑๑-๑๒๕    

E-mail หนวยงาน : strategy_plk@hotmail.com  

E-mail สวนตัว :  s_sora_s@hotmail.com  

LINE ID :   decembernumber4   

 

 
       
 ช่ือ   ธวัชชัย สิทธิวรีะกุล   
  ตําแหนง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก   
 เบอรโทรศัพทมือถือ 081-924-8557                               
 วันท่ี ๒๐ สิงหาคม 256๒     
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

ช่ือ..นางสาวศุภลักษณ........................ นามสกุล...นาสูงชน.................... 

ช่ือเลน..........อ๋ัน..................................................................... 

ตําแหนง .....นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ.......................... 

กลุม ....ยุทธศสาตรและสารสนเทศ......................................................... 

เบอรโทรศัพทมือถือ....081-4711635..................................................... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน....056-736179................................................... 

E-mail หนวยงาน : ....phetchabun@doae.go.th.............................. 

E-mail สวนตัว : ...supaluk1220@gmail.com...................................... 

Line ID : ......0814711635................................................................... 

 

 

      ช่ือ ......นายอํานาจ...ปาลาศ............... 

               ตําแหนง .เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ............. 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ ...081-7076474........... 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัด สุโขทัย 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายไตรรงค  นามสกุล ชาญพิชิต 

ช่ือเลน เบียร 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 091 5179990 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 055 620481 ตอ 104 

E-mail หนวยงาน : ndoae1115@gmail.com 

E-mail สวนตัว : tribeer@gmail.com 

Line ID : 0817118421 

 

 

      ช่ือ นายโอวาท พัฒนชัยวงศ 

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 081 2810460 
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 

.............................................................................................. 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ชื่อ นางณัฐชาภัค  รอยศรี 

ชื่อเลน มด 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 0988 286 990 

เบอรโทรศัพทสํานักงาน 056 511 116 

E-mail หนวยงาน: Uthaithani@doae.go.th 

E-mail สวนตัว:  - 

Line ID : - 

 

ลงชื่อ ............................................................ 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

สํานักงานเกษตรจังหวัด........อตุรดิตถ........... 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ..นางสาวกุณฑีราภัสสร..... นามสกุล..รานกันทาพัทธ.... 

ช่ือเลน......ยุ........................................................................ 

ตําแหนง ...นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.......... 

กลุม ...ยุทธศาสตรและสารสนเทศ..................................... 

เบอรโทรศัพทมือถือ...0654695159.................................. 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.....055411769.............................. 

E-mail หนวยงาน : ..uttaradit.doae.go.th................... 

E-mail สวนตัว : ..kunthira59@gmail.com................. 

Line ID : ....kunyu3....................................................... 

ช่ือ ....นายอนันต....ตั่นฉวน....................... 

ตําแหนง ....เกษตรจังหวดัอุตรดิตถ........ 

        เบอรโทรศัพทมือถือ ..0872049393........ 

วันที่ ....18..พฤศจิกายน..2562.........................  
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